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VESIHUOLTOLAITOKSEN KIRJANPIDOLLISEN TASEYKSIKÖN PERUSTAMINEN
Tekn.ltk. 9.12.2015 § 62
Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat tulleet voimaan
1.9.2014. Lain mukaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista
toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen
tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma, sekä esitettävä niiden liitteenä olevat
tiedot. Vesihuoltolain 20 a §:n mukaan vesihuoltolaitoksen on laadittava
kirjanpitolaissa tarkoitettu toimintakertomus, jossa esitetään vesihuoltolaitoksen
tilinpäätösluvut sekä tiedot vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja
kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista. Mikäli vesihuoltolaitos huolehtii
huleveden viemäröinnistä, myös huleveden viemäröinnin kirjanpito tulee eriyttää.
Eriyttämisellä pyritään siihen, että voidaan arvioida, missä määrin vesihuollosta
ja huleveden viemäröinnistä perittävät maksut kattavat palvelujen tuottamisesta
aiheutuvat kustannukset pitkällä aikavälillä ja ovatko maksut kohtuullisia.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan
vesihuoltolaitoskokonaisuus tulee eriyttää kirjanpidollisesti joko kunnallisena
liikelaitoksena tai kirjanpidollisena taseyksikkönä. Sen sijaan huleveden viemäröinti
voidaan eriyttää muusta vesihuoltolaitoksen toiminnasta laskennallisesti. Tällöin
myös huleveden osuudesta tehdään tilinpäätöksessä laskennallisesti eriytetyt
tilinpäätöserittelyt. Hulevesiviemäröinti voidaan kirjanpidossa myös erottaa pois
vesi- ja viemärilaitoksesta suoraa teknisen toimen vastattavaksi.
Tähän saakka Kihniön kunnan vesi- ja viemärilaitosta on hoidettu laskennallisesti
eriytettynä vuoden 2002 tilinpäätöksestä lähtien. Hulevesiviemäröinti tapahtuu
sekaviemäröintinä ja on ollut vesi- ja viemärilaitoksen hoidettavana.
Kihniön kunnassa kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen on vesihuoltolaitoksen
kirjapidollisista eriytysvaihtoehdoista hallinnollisesti kevyempi ja siten parempi
vaihtoehto. Hulevesiviemäröinnin hoito on tarkoituksenmukaista erottaa
vesihuoltolaitoksen hoidosta omaksi kustannuspaikakseen liikenneväylien ja
yleisten alueiden tehtäväalueelle. Laskennallisesti arvioiden nykyisestä
viemärilaitoksen hoidosta huleveden hoidon osuutta on 10 %.
Kunnan laskennallisesti eriytetty vesihuoltolaitos muutetaan vuoden 2015 alusta
kirjanpidollisesti eriytetyksi taseyksiköksi. Avaava tase perustuu kunnan edellisen
tilikauden tasearvoihin. Kirjanpidollista taseyksikköä muodostettaessa yksilöidään
liiketoimintaan kohdistuvien omaisuus- ja velkaerien sisältö. Kunnan sijoituksen
määrä muodostuu omaisuus- ja velkaerien erotuksesta, ja se voidaan jakaa
peruspääomaksi ja lainaksi. Kirjanpidollisesti eriytetyssä taseyksikössä
noudatetaan jatkuvuuden periaatetta siten, että kertyvät yli- ja alijäämät
kumuloituvat liiketoiminnan omaan pääomaan. Kun laskennallisesta taseyksiköstä
muodostetaan vastaavaa
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toimintaa jatkava kirjanpidollinen yksikkö, aloittavaan taseeseen on suositeltavaa
merkitä myös ko. liiketoimintaan kohdistuva aikaisemmilta tilikausilta kertynyt yli- /ali
jäämä. Yli- /alijäämä selvitetään toiminnan aloittamisesta asti tai vähintään viidestä
edeltävästä tilinpäätöksestä.
Aloittavaa tasetta ensimmäistä kertaa laadittaessa tase-erien siirrot tehdään
kirjanpitoarvioissa tasetilien välisinä käsittelemättä siirtoja eriyttämisvuoden
talousarviossa. Aloittavan taseen valtuustokäsittely on johdettavissa kuntalain
säännöksistä, jonka mukaan toiminnan ja talouden tavoitteista päättää valtuusto.
Peruspääomasta maksettava korvaus on liiketoiminnassa keskeinen taloudellinen
tavoite, jonka kohtuullisuutta arvioidaan taseeseen merkittyjen erien perusteella.
Näin ollen korvauksen on perustuttava valtuuston vahvistamaan peruspääomaan.
Huleveden hoidosta erotetun vesihuoltolaitoksen taseen, 1.1.2015 mukaan
pysyvien vastaavien määrä on 1.853.937,05 euroa. Kuntaliitto suosittelee, että
peruspääoma on noin 2/3 pysyvien vastaavien määrästä ja lainojen osuus 1/3
kunnan sijoituksesta. Koska kunnan vesihuollolla on investointivarauksen
seurauksena huomattava poistoero, ei ole perusteltua määritellä loppuosaa
lainaksi. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman koroksi
valtuusto on määritellyt Valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron määrän.
Vuonna 2015 peruskorko on 0,25 %. Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen
taseyksikön peruspääomalle tulisi myös vahvistaa kohtuullinen vuotuinen korvaus.
Tämä Kihniön kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen eriyttämisesitys on tehty
BDO Audiator Oy:n tilintarkastajan konsultoinnin mukaisesti.
Liitteenä nro 1. kirjanpidollisesti eriytettävän vesihuoltolaitoksen avaava tase.
1.1.2015.
Esittelijä:

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että ne päättävät
Siirtää huleveden hoidon 10 % osuuden vesi- ja viemärilaitoksen hoidosta
liikenneväylien ja yleisten alueiden tehtäväalueen hoidettavaksi takautuvasti
1.1.2015 alkaen.
Siirtää vuoden 2015 ja 2016 talousarvioissa vesi- ja viemärilaitoksen
tehtäväalueelle budjetoidut huleveden hoidon kustannukset viemärilaitoksen
määrärahoista liikenneväylien ja yleisten alueiden tehtäväalueelle. Vuodelle
2015 siirretään toimintamenoja 13.250 euroa ja poistoja 15.000 euroa sekä
vuodelle 2016 toimintamenoja 14.000 euroa ja poistoja 15.000 euroa.
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Eriyttää vesihuoltolaitos kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2015.
Hyväksyä vesihuoltolaitoksen aloittava tase liitteen nro 1 mukaisesti.
Vahvistaa peruspääoman määräksi 1.161.849,59 euroa ja
periä peruspääomasta korvausta vuosittain Valtiovarainministeriön vahvistaman
peruskoron määrän.
tekla 9.12.2015
Päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja siirtää hallitukselle
päätettäväksi.
_______________
Khall 25.1.2016 § 1
Esittelijä:

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättää
1. Siirtää huleveden hoidon 10 % osuuden vesi- ja viemärilaitoksen hoidosta
liikenneväylien ja yleisten alueiden tehtäväalueen hoidettavaksi takautuvasti
1.1.2015 alkaen.
2. Siirtää vuoden 2015 ja 2016 talousarvioissa vesi- ja viemärilaitoksen
tehtäväalueelle budjetoidut huleveden hoidon kustannukset viemärilaitoksen
määrärahoista liikenneväylien ja yleisten alueiden tehtäväalueelle. Vuodelle
2015 siirretään toimintamenoja 13.250 euroa ja poistoja 15.000 euroa sekä
vuodelle 2016 toimintamenoja 14.000 euroa ja poistoja 15.000 euroa.
2. Eriyttää vesihuoltolaitos kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2015.
3. Hyväksyä vesihuoltolaitoksen aloittava tase liitteen nro 1 mukaisesti.
4. Vahvistaa peruspääoman määräksi 1.161.849,59 euroa ja periä
peruspääomasta korvausta vuosittain Valtiovarainministeriön vahvistaman
peruskoron määrän.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________________________
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1§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää
1. Siirtää huleveden hoidon 10 % osuuden vesi- ja viemärilaitoksen hoidosta
liikenneväylien ja yleisten alueiden tehtäväalueen hoidettavaksi takautuvasti
1.1.2015 alkaen.
2. Siirtää vuoden 2015 ja 2016 talousarvioissa vesi- ja viemärilaitoksen
tehtäväalueelle budjetoidut huleveden hoidon kustannukset viemärilaitoksen
määrärahoista liikenneväylien ja yleisten alueiden tehtäväalueelle. Vuodelle
2015 siirretään toimintamenoja 13.250 euroa ja poistoja 15.000 euroa sekä
vuodelle 2016 toimintamenoja 14.000 euroa ja poistoja 15.000 euroa.
2. Eriyttää vesihuoltolaitos kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2015.
3. Hyväksyä vesihuoltolaitoksen aloittava tase liitteen nro 1 mukaisesti.
4. Vahvistaa peruspääoman määräksi 1.161.849,59 euroa ja periä
peruspääomasta korvausta vuosittain Valtiovarainministeriön vahvistaman
peruskoron määrän.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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SALMISEN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
Tekla 2.12.2015 § 59
Kaavoitettava alue sijaitsee Kihniön Nerkoon kylässä Mustaniementien varrella ja
se rajoittuu Kankarinjärveen. Kaava-alue muodostuu kahdesta osasta. Toinen osa
on osa Metsämaa-tilaa, joka sijaitsee Hirsikankaalla noin kahden kilometrin
etäisyydellä Kankarinjärveen rajoittuvista tiloista. Hirsikankaalla on n. hehtaarin
suuruinen lampi, johon kaavoitettava tila rajoittuu. Etäisyyttä Kihniön kunnan
keskustaan on n. 8 kilometriä. Sijainti ilmenee liitteenä olevasta kartasta.
Kaavoitettavan alueen maapinta-ala on noin 13 hehtaaria. Kankarinjärven rannalla
olevan alueen rantaviivan pituus on n. 400 metriä ja lammen rantaviivan pituus n.
150 metriä.
Esittelijä:

Ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy ranta-asemakaavan ja jättää sen kunnanhallitukselle
jatkokäsittelyä varten.
tekla 2.12.2015
Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________
Khall 25.1.2016 § 8
Alueelle on merkitty yksi lomanrakennuspaikka. Kaavan luonnosvaiheessa ei
muistutuksia tullut.
Esittelijä:

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen Salmisen ranta-asemakaavan ja
esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
__________________
2§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen numero 2 mukaisen Salmisen ranta-asemakaavan.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kvalt

15.2.2016

8

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2016 TALOUSARVIOON HISSIN RAKENTAMISEKSI TERVEYSJA PALVELUKESKUKSEEN
Tekla 13.1.2016 § 5
Kuntalain 65 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Teknisen hallinnon päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa seuraavasti:
Investoinnit:
Terveys- ja palvelukeskus, Tekninen lautakunta on kokouksessaan 2.12.2015
valinnut terveyskeskukseen rakennettavan kevythissin toimittajaksi Hissipörssi Oy:n
tarjoushinnalla 15 250,00 euroa (alv 0 %).
Hissipörssin tarjoukseen ei sisälly
nykyisten rakenteiden purkutyöt, sähkösyötön veto, hissien eikä ympäröivien
rakenteiden väliset listoitukset. Näiden rakennustöiden hinnaksi on arvioitu 2500,00
euroa.
Hissin käytön helpottamiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi hissiin on tarve
saada oviautomatiikka, jota Hissipörssi Oy tarjoaa hintaan 1 600,00 (alv 0 %).
Lisäksi tarvitaan muita palotarkastajan määräämiä rakennustoimenpiteitä.
Esittelijä:

Ehdotus:

Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta
lisämäärärahaa edellä määritettyyn investointikohteeseen 30 000,00 euroa.
tekla 13.1.2016
Päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen.
______________
Khall 25.1.2016 § 9
Esittelijä:

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi
vuoden 2016 talousarvioon lisämäärärahaa 30.000 euroa ( tavara) hissin
rakentamiseksi terveys- ja palvelukeskukseen.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_______________
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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3§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvioon lisämäärärahaa 30.000
euroa ( tavara) hissin rakentamiseksi terveys- ja palvelukeskukseen.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / MAANRAKENNUS JARI PERÄLÄ
Khall 25.1.2016 § 10
Kihniön kunta sekä Maanrakennus Jari Perälä ovat tehneet kauppakirjaluonnoksen
Nerkoon kylässä sijaitsevasta Lahdentausta RN:o 4:83 tilasta. Liitekartan mukainen
määräala on n. 20.000 m². Kiinteistötunnus 250-407-4-83.
Määräala myydään yrityksen rakennusmaaksi ja varastoalueeksi. Määräalan hinnanmuodostuksen on arvioinut Metsänhoitoyhdistys. Kauppahinta on 6.000 euroa.
Myytävän määräalan raja rajoittuu Haapanevan metsäautotien rasitealueen rajaan
6 m etäisyyteen Haapanevan metsätien keskilinjasta.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 5 mukaisen kauppakirjan ja esittää sen
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_____________________
4§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen numero 3 mukaisen Kihniön kunnan ja
Maanrakennus Jari Perälän välisen kauppakirjan.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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TAKAUSPÄÄTÖS / KOY ARTUN HOIVA-ASUNNOT
Khall 11.2.2016 § 15
Kihniön kunnanhallitus on kokouksessaan 15.9.2014 § 107 antanut puoltavan
lausunnon Koy Artun Hoiva-asuntojen investointiavustus- ja korkotukilainahakemukseen Ara: lle. Kihniön kunnanvaltuusto on käsitellyt asiaa kokouksessaan
24.6.2015 § 21 ja päätyi puoltamaan takauksen myöntämistä hoivakodin
rakentamiseksi.
Taustaa:
Kihniön kuntaan on tarve saada uusi muistisairaiden vanhusten hoivakoti. Kuntaa
on lähestynyt yleishyödyllinen rakennuttajataho, Koy Artun Hoiva-asunnot joka on
ilmoittanut halukkuudestaan rakentaa Kihniöön ARA tuettu hoivakotikiinteistö.
Kihniön kunta on todennut hankkeen erittäin tarpeelliseksi ja tervetulleeksi.
Kiinteistö on asukasvuokrien alentamiseksi päätetty kunnan toimesta välivuokrata.
Tulevan palveluntuottajan kanssa neuvotellaan erikseen mahdollisesta
kustannustentasaussopimuksesta, jolla kunnan vuokrariski poistuu hankkeesta
kokonaan.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on esittänyt Kihniön kunnalle
omavelkaisen takauksen antamista Kihniöön yleishyödyllisen Koy Artun Hoivaasunnoille investointiavustuksen saamisen edellytyksenä. Kunnan takausvastuu
koskisi vain Kihniöön rakennettavaa muisti-sairaiden vanhusten hoivakotia.
Kiinteistön talousarvio on laadittu ns. omakustanneperiaatteella, eli se pystyy
asukasvuokrien kautta hoitamaan velvoitteensa kiinteistönhoidon ja rahoituksen
osalta.
Rakennushankkeen tarkat suunnitelmat ja kustannukset on hyväksytty ARAssa
osapäätöksellä 20.1.2016. Aran avustuspäätös tehty 2.2.2016. Investointiavustusta
on myönnetty hakemuksen mukaisesti 20 % rakennuskustannuksista, ja kohteen
rakennustyöt voidaan aloittaa maalis- huhtikuussa 2016 rahoitusjärjestelyiden
selkiydyttyä.
Suoritetun rakennusurakkakilpailun tuloksena hankkeen korkotuettavat
kustannukset (alv 0%) ovat 3.640.846 euroa
Kihniön hoivakoti rakentuu Kihniöön keskeiselle paikalle, kortteliin 92, kunnan
omistamalle vuokratontille. Asuntoja hoivakotiin suunnitellaan 30 kappaletta jotka
ovat 25 m² kokoisia sisältäen huoneen ja kylpyhuoneen. Lisäksi hoivakotiin
rakennetaan yhteisiä tiloja ruokailua ja ruoanvalmistusta varten sekä oleskelutiloja.
Edelleen hoivakotirakennukseen tulee oma sauna sekä pyykkihuollon tiloja sekä
toimisto- ja varastohuoneita.
Kohteen arvioidut kustannukset ja rahoitus:
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
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- Korkotukilaina/Kilpailutetaan (tähän kunnan takaus valtion takauksen lisäksi)
2.912.677 €
- Aran 20% investointiavustus 728.169 €
Rahoitus yhteensä 3.640.846 €
Rakennuttajana oleva yhtiö on merkittävä yleishyödyllinen rakennuttaja
valtakunnallisesti. Takauksen myöntäminen ulkopuoliseen omistukseen tuleviin
hankkeisiin poikkeaa kuitenkin kuntien yleisestä takauskäytännöstä. Tässä
tapauksessa takaukselle on olemassa perusteita ottaen huomioon hankkeen tarkka
rajaus, takauksen ehtona oleva ARAn korkotukilainan ja investointiavustuksen
saaminen sekä rakennettavan hoivakodin suuri tarve. Kuntalain näkökulmasta
hanke ja sille annettava takaus on takauksen ehdoista, käyttötarkoituksesta sekä
vastavakuuksista johtuen hyväksyttävissä oleva eikä se kohota riskiä kunnan
kantokykyyn nähden.
Kunnan takauksella on alentava vaikutus korkoon ja tätä kautta asuntojen
vuokratasoon.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
-

Kihniön kunta päättää tukea rakennushanketta myöntämällä omavelkaisen
takauksen korkotukilainalle (ARA:n päätös antopäivä 2.2.2016 nro
35597/321/15, liite 1).

-

Takauksen saaja on Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot ja Kuntarahoitus Oyj.

-

Takausvastuun määrä on korkotukilainan suuruinen 2.912.677 euroa.

-

Laina-aika korkotukilainalle on 41 vuotta. Vastavakuudeksi Kihniön kunta
edellyttää, että sille annetaan kiinteistöön kiinnitetyt panttikirjat.

Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________________
5§
Khall

Ehdotus:
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Kunnanvaltuusto hyväksyy, että

Kvalt

-

Kihniön kunta päättää tukea rakennushanketta myöntämällä omavelkaisen
takauksen korkotukilainalle (ARA:n päätös antopäivä 2.2.2016 nro
35597/321/15, liite 4).

-

Takauksen saaja on Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot ja Kuntarahoitus Oyj.

-

Taattavan korkotukilainan määrä on 2.912.677 euroa.

-

Laina-aika korkotukilainalle on 41 vuotta. Vastavakuudeksi Kihniön kunta
edellyttää, että sille annetaan kiinteistöön kiinnitetyt panttikirjat.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.
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SELONTEKO VUODEN 2015 VALTUUSTOALOITTEISTA SEKÄ KUNTALAISALOITTEISTA
Khall 11.2.2016 § 16
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn
jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kunnantoimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti
käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Vuoden 2015 aikana ei jätetty valtuustoaloitteita. Sen sijaan vuoden 2015 aikana
Tero pystykoski jätti 28.6.2015 kuntalaisaloite.fi palvelun kautta aloitteen
erityisliikuntakortin käyttöön otosta Kihniöllä.
____________
khall 26.10.2015 § 100
Tero Pystykoski on tehnyt seuraavanlaisen kuntalaisaloitteen:
Erityisliikuntakortti on tarkoitettu Kihniöläisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille ja
sen tarkoitus on aktivoida heidän omaehtoista liikuntaansa. Kortin myöntämiseen
on laadittu perusteet, jotka käyvät ilmi oheisista liitteistä. Perusteina ovat Kelakortissa oleva erityiskorvattavia lääkkeitä varten myönnetty tunnus ja
lääketieteelliset lausunnot. Kortin myöntämisen perusteet ovat voimassa
toistaiseksi ja niitä tarkistetaan vuosittain.
Erityisliikuntakortti oikeuttaisi samaan alennukseen (50 %) kuin muutkin
erityisryhmät kunnan omistamalta liikuntasalilta. Hakeminen erillistä hakemusta
vastaan kunnasta.
Liitteenä nro 1 aloite kokonaisuudessaan.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus pyytää asiasta lausuntoa Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin
yhteiseltä perusturvalautakunnalta.
Khall

Päätös:
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Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_______________________
Khall 11.2.2016 § 16
Kunnan lakisääteisiin( terveydenhuoltolaki) toimintoihin kuuluu edistää kuntalaisten
terveyttä ja hyvinvointia. Esitetty tapa erityisryhmien alennuksista on asiaa edistävä
toimenpide ja sen toivotaan lisäävän erityisryhmien omaehtoista aktiivisuutta
liikunnan parissa ja tuottavan myönteisiä vaikutuksia terveyden parantamisessa ja
ylläpitämisessä. Yhteistoiminta-alueen perusturvajohtajan mukaan asia on kunnan
päätettävissä ja on kannatettava.
Tero Pystykosken kuntalaisaloite liitteenä 2.
Esittelijä:

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kihniön kunta ottaa
1.5.2016 käyttöön erityisliikuntakortin mukaiset alennukset, erillistä korttia ei laadita.
Alennukset on tarkoitettu Kihniöläisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille ja se
oikeuttaa saamaan 50 % alennuksen kunnan ylläpitämältä kuntosalilta.
Erityisryhmiin kuuluvien alennusten myöntämisen perusteet on lueteltu alempana.
Perusteena käytetään Kela-kortissa olevaa erityiskorvattavia lääkkeitä varten
myönnettyä tunnusta tai lääkärintodistusta. Kortin myöntämisen perusteet ovat
voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan tarkistaa vuosittain viranhaltijapäätöksenä.
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite todetaan loppuun
käsitellyksi.
Erityisryhmiin kuuluvien alennusten myöntämisperusteet:
– Adhd, autismi, dysfasia (F 80.2 ja 80.1)
– Astmaatikot: KELA-kortin tunnus 203
– AVH-sairaudet (esim. Afasia)
– CP- ja kehitysvammaiset
– Diabeetikot: KELA-kortin tunnus 103
– Elinsiirtopotilaat
– Epileptikot: KELA-kortin tunnus 111
– Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13)
– Fibromyalgia (M79.0, M79.2)
– Invalidit: haitta-aste vähintään 40 % tai haittaluokka vähintään 11
– Kuulovammaiset (haittaluokka vähintään 8, vaikea kuulovamma)
– Lihastautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 108
– MBD (diagnoosi F 90.0)
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– Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F 82)
– MS-potilaat: KELA-kortin tunnus 109 tai 303
– Näkövammaiset (haitta-aste 60 %, näkövammakortti)
– Parkinsonin tautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 110
– Polion sairastaneet /jälkitilat
– Psykiatriset sairaudet: KELA-kortin tunnus 112 tai 188
– Reumasairaat ja nivelpsoriasista sairastavat: KELA-kortin tunnus 202 tai 313
– Sepelvaltimotautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 206
– Sydämen vajaatoimintaa sairastavat: KELA-kortin tunnus 201
– Syöpäpotilaat
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_______________________
6§
Tero Pystykosken kuntalaisaloite on liitteenä numero 5.
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että Kihniön kunta ottaa 1.5.2016 käyttöön erityisliikuntakortin mukaiset alennukset, erillistä korttia ei laadita. Alennukset on tarkoitettu
Kihniöläisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille ja se oikeuttaa saamaan 50 %
alennuksen kunnan ylläpitämältä kuntosalilta.
Erityisryhmiin kuuluvien alennusten myöntämisen perusteet on lueteltu alempana.
Perusteena käytetään Kela-kortissa olevaa erityiskorvattavia lääkkeitä varten
myönnettyä tunnusta tai lääkärintodistusta. Kortin myöntämisen perusteet ovat
voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan tarkistaa vuosittain viranhaltijapäätöksenä.
Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Erityisryhmiin kuuluvien alennusten myöntämisperusteet:
– Adhd, autismi, dysfasia (F 80.2 ja 80.1)
– Astmaatikot: KELA-kortin tunnus 203
– AVH-sairaudet (esim. Afasia)
– CP- ja kehitysvammaiset
– Diabeetikot: KELA-kortin tunnus 103
– Elinsiirtopotilaat
– Epileptikot: KELA-kortin tunnus 111
– Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13)
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– Fibromyalgia (M79.0, M79.2)
– Invalidit: haitta-aste vähintään 40 % tai haittaluokka vähintään 11
– Kuulovammaiset (haittaluokka vähintään 8, vaikea kuulovamma)
– Lihastautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 108
– MBD (diagnoosi F 90.0)
– Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F 82)
– MS-potilaat: KELA-kortin tunnus 109 tai 303
– Näkövammaiset (haitta-aste 60 %, näkövammakortti)
– Parkinsonin tautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 110
– Polion sairastaneet /jälkitilat
– Psykiatriset sairaudet: KELA-kortin tunnus 112 tai 188
– Reumasairaat ja nivelpsoriasista sairastavat: KELA-kortin tunnus 202 tai 313
– Sepelvaltimotautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 206
– Sydämen vajaatoimintaa sairastavat: KELA-kortin tunnus 201
– Syöpäpotilaat
Kvalt

Päätös:
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että eläkeläiset olisivat myös oikeutettuja
50 % alennukseen kunnan ylläpitämältä kuntosalilta.
Lisäksi keskustan valtuustoryhmä teki ponsiesityksen, että ohjausta kuntosalilla
lisättäisiin.
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti sekä kunnanhallituksen päätösehdotuksen
että perussuomalaisten valtuustoryhmän esityksen ja keskustan valtuustoryhmän
ponsiesityksen.
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LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2015 TALOUSARVIOON ERIKOISSAIRAANHOIDON TEHTÄVÄALUEELLE
Khall 11.2.2016 § 21
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto.
Kihniö ja Parkano muodostivat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen
1.5.2015 alkaen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on toimittanut kuntaan loppulaskelma
vuoden 2015 erikoissairaanhoidon kuluista, joista Kihniön kunta vastasi ko. talousarviovuonna huhtikuun loppuun saakka.

Erikoissairaanhoitoon varatut määrärahat talousarviovuoden 2015 neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta eivät riitä. Kihniö osti PSHP:n erikoissairaanhoidon palveluja
ko. ajanjaksolla yhteensä noin 863.000 eurolla. Ennakkoja Kihniön kunta oli
maksanut vastaavalle ajanjaksolle 735.000 euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
hyvitti vuoden 2015 loppulaskelmassa (saapunut 1.2.2016) edellisen vuoden eli
2014 tilinpäätökseen liittyviä kustannuksia noin 33.300 euroa.
Erikoissairaanhoidon kustannuksista on vastannut 1.5.2015 alkaen sosiaali- ja
terveystoimen yhteistoiminta-alueen vastuukunta / palveluntuottaja
Edellä mainittuun selvitykseen liittyen lisämäärärahan tarve koko erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle vuoden 2015 talousarvioon on 95.000 euroa.
Esittelijä

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvioon myönnetään
95.000 euron lisämääräraha erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle.
Khall

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_____________________
7§
Kvalt

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto myöntää vuoden 2015 talousarvioon 95.000 euron lisämäärärahan erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle.
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Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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MUUT ASIAT
8§

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jouko Yli-Knuuttila toi esiin tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa käsiteltyjä asioita.
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